
 
40 WDHek "Morowe Panny" 

Plakietka drużyny 
 
 

“Sanitariuszki, morowe panny” – śpiewa się  

w “Pałacyku Michla”. Powstańcza piosenka opowiada o 

dzielnych harcerzach i harcerkach, którzy w czasie II wojny 

światowej walczyli z okupującymi kraj Niemcami. Wtedy 

“morowe panny” były dziewczynami, które stawały ramię  

w ramię z chłopakami – żołnierzami batalionów “Zośka” i 

“Parasol”. Kim są dziś? Podpowiedzią jest plakietka drużyny, 

która składa się z dziewięciu odznak oznaczających 

umiejętności, które musi posiadać dziś każda morowa panna - 

harcerka w naszym szczepie. 

Jak ją zdobyć?  

Każdą z odznak plakietki to oddzielny kwadrat o boku 1cm. Żeby go dostać trzeba spełnić 

wymagania (szczegóły poniżej). Kolejność zdobywania odznak umiejętności jest dowolna. 

Elementy przyszywa się na prawym ramieniu munduru, 10 cm od górnego szwu rękawa. Tak, 

by utworzyły kwadrat. Musi być pusty w środku, by zostało tam miejsce na odznakę "Wyczyn"!  

Wymagania:  

 
Umiejętności manualne  
 
1. Przyszyłam sobie guzik 
2. Przyszyłam plakietkę 
3. Umiem zawiązać 4 węzły (płaski,ratowniczy,kluczka,beczka) 
4. Zrobiłam stronę do kroniki zastępu 
5. Przygotowałam niezbędnik z korą brzozową, zapałkami, nożem, igłą i 6. nitką.  
6. Uszyłam torbę, piórnik lub inną przydatną rzecz.  
7. Uczesałam się w warkocz (kłos, dobierany) 
8. Zrobiłam sałatkę 
9. Naostrzyłam nóż 

 

 

Samarytanka  

 

1. Umiem zachować się, kiedy kogoś użądli osa 

2. Wiem co zrobić w przypadku oparzenia, odmrożenia 
3. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku  
4. Umiem zachować się w przypadku krwotoku z nosa 
5. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, zażywania narkotyków, picia 
alkoholu 
6. Znam skład apteczki drużyny, wiem jak stosować znajdujące się w niej środki 
7. Umiem zmierzyć tętno 



   
 

  

  Wędrówka 

1. Spakowałam plecak na wędrówkę 
2. Umiem ubrać się odpowiednio na wędrówkę 
3. Umiem wyznaczyć strony świata i azymuty przy pomocy busoli  
4. Umiem pójść na azymut 
5. Umiem zorientować mapę  
6. Przeszłam bez marudzenia dystans wycieczki  
7. Umiem zabezpieczyć się przed słońcem  
8. Dotarłam posługując się mapą i kompasem do wyznaczonego miejsca 
9. Wiem, co to jest skala mapy, wiem ile będę musiała przejść, jeśli na mojej mapie jest 

centymetr drogi.  

10. Wiem, jak wyglądają oznakowania szlaków turystycznych, przeszłam jednym z nich 
11. Umiem odczytać wysokość z mapy  
12. Umiem znaleźć na planie miasta miejsce, w którym się znajduję 

Określiłam na podstawie mapy przybliżony czas marszu 

 
 

 
Harc 
1. Znam 2 zwyczaje, które stosuje się przy harcerskim ognisku  
2. Znam piosenki: "Bratnie Słowo", "Idzie noc", "Idziemy w Jasną" 
3. Umiem zaśpiewać hymn państwowy, "Hymn ZHP", "Marsz Mokotowa" 
4. Ubieram się w mundur od sygnału w 3 minuty  
5. Umiem stanąć na baczność, spocznij, zrobić w tył zwrot, zrobić dwójki i czwórki  
6. Umiem zawiązać chustę w węzeł skautowy 
7. Znam Prawo Harcerskie 
8. Wiem, kto i kiedy założył skauting i harcerstwo w Polsce 
9. Wiem, kto to był Robert Baden-Powell 

 
 
 
 

 
Pionierka 
1. Rozstawiałam namiot 10 
2. Zmierzyłam odpowiednią długość żerdzi i przycięłam ją piłą 
3. Wyplotłam prycz pajączkiem 
4. Wywierciłam dziurę świdrem  
5. Zaprojektowałam jedno urządzenie w namiocie 
6. Brałam udział w budowie elementu wystroju w podobozu 
7. Sprawdziłam sprzęt po pionierce i oddałam go do zgrupowania 
 
 
 

 

 
Komunikacja 
1. Umiem zapytać o drogę, lub zdobyć od obcych pożyteczne dla mnie informacje 
2. Umiem zaplanować dojazd w określone miejsce 
3. przygotowałam wpis na stronę drużyny 
4. Umiem znaleźć potrzebne mi informacje w Internecie 
5. Umiem skorzystać z rozkładu jazdy PKP lub PKS, jechałam pociągiem 
6. Wysłałam maila  
7. Poznałam cały mój zastęp (adresy,telefony w zastępie i kadrze), umiem 
powiedzieć kilka słów o każdej z dziewczyn.  
 
 

 



 
 
 
Sport 
 1. Systematycznie uczestniczę w zajęciach sportowych. Nie mam zwolnienia z WF.  
2. Zdobyłam jedną sprawność sportową *(dla harcerek starszych ** lub ***) 
3. Umiem się rozciągnąć po ćwiczeniach 
4. Jem codziennie  śniadanie i drugie śniadanie w szkole 
 
 
 
 
 

 
 

 
Biwakowanie 
1. Umiem znaleźć odpowiednie materiały na ognisko 
2. Umiem ułożyć jeden rodzaj ogniska i rozpalić je 
3. Umiem rozstawić namiot turystyczny  
4. Umiem zagotować wodę i przygotować obiad na ognisku  
5. Skompletowałam niezbędnik, który pozwoli na rozpalenie ogniska w każdych 
warunkach  
6. Umiem posłużyć się camping gazem 
7. Umiem spakować się na biwak.  
 
 

 
 

 
 
 
Wyczyn 
Nie ma na nią konkretnych wymagań. W czasie roku harcerskiego lub obozu 
harcerka musi wziąć udział w zadaniu, które pozornie przekracza jej możliwości. 
Plakietkę przyznaje Rada Drużyny.   


